
Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül. 

Törvényszék:

Beküldő adatai:

Családi név Első utónév További utónevek
Viselt név

Anyja neve

Születési név

Előtag

Születési ország

Születési település

Születési ideje

PK-101
Egyesület nyilvántartásba

vétele iránti  kérelem

A - Beküldő adatai

02 Pécsi Törvényszék

Kovács Bertalanné

Benya Erika

Takács Ilona

Magyarország

Kemecse
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Kérelmező adatai

Kérelmező képviselője

Törvényszék:

Irányítószám

Közterület neve Közterület típusa

Ajtó Hrsz.EmeletLépcsőházHázszám

Telefon Fax

Hivatkozási szám

E-mail cím

Viselt név
További utónevekElső utónévCsaládi névElőtag

A kérelmező

Lakcím, elérhetőségi adatok

Város, község

Ország

A kérelmező képviselője

Képviselő név

Képviselő szervezet

Előtag Családi név Első utónév További utónevek

Irányítószám

Közterület neve Közterület típusa

Házszám Lépcsőház Emelet Ajtó Hrsz.

Telefon Fax

E-mail cím

Hivatkozási szám

Lakcím / Székhely, elérhetőségi adatok

Város, község

Ország

Egyéb szöveg

PK-101

B - Kérelmező adatai

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti  kérelem

02 Pécsi Törvényszék

Képviselő

Kovács Bertalanné

Magyarország

7 6 3 2      Pécs

útSiklósi 

100 4 14

0 6 2 0 4 3 3 6 3 3 2              

benyaerika@gmail.com
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Törvényszék:

Az egyesület adatai

PK-101

C - Egyesület adatai

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti  kérelem

Neve

Rövidített neve

Idegen nyelvű
elnevezése

Az alapszabály kelte

Formája

Határozott időre létrehozott
egyesület esetén a határozott
idő lejáratának napja

Székhelye

Irányítószám Község, város

Közterület neve Közterület típusa

Házszám Lépcsőház Emelet Ajtó Hrsz.

Kérem, hogy a bíróság az egyesület számára az adószám ill. statisztikai számjel megállapítása iránti kérelmet
továbbítsa az adóhatóság és a KSH részére!

Jelölje, ha az új egyesület egyesülés vagy szétválás útján  jött létre!

Egyesülés ill. szétválás módja:

02 Pécsi Törvényszék

egyesület

Egészségünkért & Környezetünkért

EKE

7 6 3 2 Pécs

Siklósi út

100 144

2 0 1 5 0 9 1 7 2 0 2 0 0 9 1 7
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Törvényszék:

PK-101

D1 - Az egyesület célja I.

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti  kérelem

Az egyesület célja (céljai)

02 Pécsi Törvényszék
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Törvényszék:

PK-101

D2 - Az egyesület célja II.

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti  kérelem

Az  egyesület elsődleges célja szerinti besorolása

Kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti
tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme,
népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)

Kutatási tevékenység (pl. természettudomány, társadalomtudomány)

Vallási tevékenység (pl. hitéleti tevékenység)

Sporttevékenység (pl. fizikai, szellemi és technikai sport, diáksport, sportélet)

Szabadidős és hobbitevékenység (pl. természethez kötődő szabadidős tevékenység, öregdiákok, ifjúsági
és nyugdíjas szervezetek, gyűjtőtevékenység, horgászat, vadászat)

Oktatási tevékenység (pl. gyermek- és felnőttoktatás, ismeretterjesztés)

Egészségügyi tevékenység (pl. kórházi és járóbeteg-ellátás, mentális és szenvedélybetegségek kezelése,
lelkisegély-nyújtás, közegészségügy)

Szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása, ellátása,
önsegélyezés, rászorultak támogatása, humanitárius szervezetek)

Polgári védelmi, tűzoltási tevékenység (pl. tűzoltószervezetek, katasztrófa-elhárítás)

Környezetvédelmi tevékenység (pl. természetvédelem, talajvédelem, éghajlatvédelem, szennyezés
megelőzés, zöldfelület védelem)

Településfejlesztési és lakásügyi tevékenység (pl. helyi és regionális településfejlesztés, kommunális és
közlekedésfejlesztés, közösségfejlesztés, ingatlantulajdonosok szervezetei, lakásellátás javítása)

Gazdaságfejlesztési és munkaügyi tevékenység (pl. vállalkozások és szakmák támogatása,
idegenforgalom fejlesztése, munkanélküliség kezelése, szociális foglalkoztatás)

Jogvédő tevékenység (pl. állampolgári jogok védelme, fogyasztói jogvédelem, kisebbségvédelem)

Közbiztonság-védelmi tevékenység (pl. polgárőrszervezetek, vagyonvédelem közlekedés-biztonság,
bűnözők társadalmi rehabilitációja)

Adományosztási tevékenység, nonprofit szövetségek (pl. többcélú és általános adományosztás,
sportszakmai és egyéb nonprofit szövetségek, civilügyi szolgáltatás)

Nemzetközi tevékenység (pl. nemzetközi gazdasági, jogi, kulturális, baráti és cserekapcsolatok, határon
átnyúló együttműködés)

Szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenység (pl. vállalkozói érdekképviselet, munkavállalói
érdekképviselet, szakmai érdekképviselet)

Politikai tevékenység (pl. nem párt jellegű politikai tevékenység, politikai ifjúsági szervezetek)

Egyéb tevékenység:

02 Pécsi Törvényszék
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Törvényszék:

Az egyesület képviselője

PK-101

E - Egyesület képviselője

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti elektronikus kérelem

Családi név Első utónév További utónevek
Viselt név

Anyja neve

Születési ország neve

Születési település neve

Születési ideje

Születési név

Előtag

Adóazonosító jele

Az egyesületben betöltött tisztsége

Lakcím

Irányítószám Község, város

Közterület neve Közterület típusa

Házszám Lépcsőház Emelet Ajtó Hrsz.

Képviseleti jog terjedelme

Képviseleti jog gyakorlásának módja 

Ország

Együttes képviseleti jog esetén: 
a képviselőtárs(ak) neve, tisztsége, a képviseleti jog gyakorlásának további részleteire vonatkozó adatok

Különös képviseleti jog esetén az ügycsoport megjelölése

Egyéb ügycsoport szöveges leírása

Képviselő megbízás időtartama

A megbízás megszűnésének időpontja

02 Pécsi Törvényszék

Kovács Bertalanné

Benya Erika

Takács Ilona

Magyarország

Kemecse

1 9 6 3 0 6 1 2 8 3 5 2 2 5 1 8 8 0

Egyesület elnöke

Magyarország

7 6 3 2      Pécs

Siklósi út

14100 4

önálló

általános

5 év
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Csatolt mellékletek

Törvényszék:

PK-101-03 Alakuló ülés jegyzőkönyve

PK-101-04 Az alakuló ülés jelenléti íve [a tagok nevével, lakóhelyével 
(székhelyével) és aláírásával]

PK-101-01 Alapszabály

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

PK-101-02 Székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat másolata Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-101-05 A tagok alapszabályt elfogadó egybehangzó akaratnyilatkozatát 
tartalmazó okirat

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-101-06 Tagjegyzék Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-101-07 Az ügyintéző és képviseleti szerv (ügyvezetés) tagjainak 
a tagság elfogadására és a jogszabályban meghatározott követelményekre 
vonatkozó nyilatkozata

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-101-08 Képviseleti jog igazolása

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-101-09 A jogi személy alapító tag jogi személyiségét igazoló okirat 
és a szervezet nevében eljáró képviselő képviseleti jogát igazoló okirat

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-101-10 A jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság 
alapító tag jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságként 
való működését igazoló okirat és a szervezet nevében eljáró képviselő 
képviseleti jogát igazoló okirat (pl. cégkivonat)

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-101-11 Névhasználathoz hozzájáruló nyilatkozat 

PK-101-12  A  Magyar Tudományos Akadémia névviseléshez adott engedélye

PK-101
M1 -  Mellékletek

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti  kérelem

02 Pécsi Törvényszék
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Törvényszék:

PK-101
K - Kérelem

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti  kérelem

Kérem, hogy a  bíróság az egyesületet szíveskedjen nyilvántartásba venni!

A kérelemhez csatolt alapszabály a jogszabály által rendszeresített mintaokirat alapján készült!
Kérem, hogy a bíróság az egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárásra vonatkozó szabályokat alkalmazza!

(Település) (Dátum)

Aláírás:

Keltezés (aláírás helye, ideje):

A tanú aláírása:

A tanú neve: A tanú címe:

Az alábbi mezők kitöltése csak papíralapú űrlap beadása esetén kötelező!

A tanú aláírása:

A tanú neve: A tanú címe:

02 Pécsi Törvényszék
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Törvényszék:

PK-101
N1a -  Nyilatkozat az állami adó- és vámhatóság számára,

        az egyesület adószámának megállapításához

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti  kérelem

- Az áfa-fizetési kötelezettséget az általános szabályok alapján állapítjuk meg.

- Viszonteladóként ezen tevékenységünkre az áfa tv. XVI/2. alfejezetének rendelkezéseit
   alkalmazzuk.

- Viszonteladóként ezen tevékenységünk egészére nem alkalmazzuk az áfa tv. XVI/2.
   alfejezetének rendelkezéseit.

- Az adó összegének megállapítása érdekében a globális nyilvántartáson alapuló módszert
   alkalmazzuk.

- Műalkotásnak, gyűjteménydarabnak, vagy régiségnek a viszonteladó általi közvetlen
   importja esetében, illetve műalkotás annak alkotójától, vagy az alkotó jogutódjától
   történő közvetlen beszerzése esetében a termék értékesítésének adóalapját az áfa tv.
   217. §-a alapján állapítjuk meg.

- Az áfa fizetési kötelezettséget a nyilvános árverés szervezőjére vonatkozó különös
   szabályok szerint állapítjuk meg.

- Az áfa fizetési kötelezettséget az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó egyedi
   nyilvántartáson alapuló módszer alapján állapítjuk meg.

- Utazásszervezési tevékenységünkre az adó megállapítása érdekében az önálló
   pozíciószámonkénti nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazzuk.

- Befektetési arany más adóalany részére történő értékesítését adókötelessé tesszük

- Befektetési aranyat értékesítő fél nevében és javára folytatott közvetítői
   tevékenységünket adókötelessé tesszük.

- Az áfa fizetési kötelezettséget a mezőgazdasági kompenzációs rendszer helyett az
   általános áfa-fizetési szabályok szerint állapítjuk meg.

- A lakóingatlannak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása
   tevékenységünkre adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé
   tételt választjuk.

- A lakóingatlannak minősülő és lakóingatlannak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész)
   bérbeadása, haszonbérbe adása tevékenységünkre adómentesség helyett az általános
   szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk.

- A lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez
   tartozó földrészlet értékesítése, illetve az egyes beépítetlen ingatlan (ingatlanrész)
   értékesítése tevékenységükre az adómentesség helyett az általános szabályok szerinti
   adókötelessé tételt választjuk

1 Áfa megállapításának módja. Ha áfafizetési kötelezettsége van, e rovatban jelöli a választását.
 Ez esetben legalább egy választásnak lennie kell! A szöveg utáni számot, vagy betűjelet kérjük a kódkockába beírni.

a) Az általános forgalmi adónak nem alanya az általános forgalmi adóról szóló
    2007. évi CXXVII. törvény 5.§-a  szerint ( jelölje X-el)

 b) Az általános forgalmiadó-fizetési kötelezettség megállapításának módja1

(1)

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

(L)

(U)

(M)

(R)

(N)

(S)

(T)

(V)

- A lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített
   ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, illetve az egyes
   beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése tevékenységünkre az adómentesség
   helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk.

(P)
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Törvényszék:

PK-101
N1b -  Nyilatkozat az állami adó- és vámhatóság számára,

        az egyesület adószámának megállapításához

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti  kérelem

c) Az általános forgalmi adó alóli mentesség:

- Kizárólag közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet   folytatunk.

- Alanyi adómentességet választunk.

- Az áfa-törvény XIV. fejezete alapján mezőgazdasági tevékenységnek minősülő tevékenységet
    folytatunk és a kompenzációs felár megtéríttetésére tartunk igényt.

- Mezőgazdasági kompenzációs rendszer mellett alanyi adómentességet választunk. 

- Lemondunk a mezőgazdasági kompenzációs rendszer alkalmazásáról, és alanyi
   adómentességet választunk.

d) Az általános forgalmiadó-fizetési kötelezettséget választásunk alapján (1), értékhatár túllépése miatt (2)
    az alábbi tagállam(ok)ban teljesítjük( jelölje 1-es vagy 2-es kódddal):

e) Közösségi adószám megállapítását kérjük. A kérelem oka:
- Az Art. (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény) 22. § (4) bekezdés alapján
   (kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni az EK más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal).

- Az Art. 22. § (7) bekezdés alapján (speciális adózói kör jövedéki termék beszerzése miatt).

- Az Art. 22. § (10) bekezdés alapján (alanyi mentességet választó adóalany új közlekedési eszköz
   értékesítése miatt).

-Az Art. 22. § (11) bekezdés alapján (kizárólag adólevonásra nem jogosító értékesítést végző
   adóalany közösségi termékértékesítése).

- Az Art. 22. § (6) bekezdés alapján (ha az EK más tagállamából beszerzett termék ellenértéke a
 törvényben jelzett értékhatárt vélhetőleg nem fogja meghaladni, de belföldi áfa-fizetési
 kötelezettséget választ).

- Az Art. 22. § (5) bekezdés harmadik mondata alapján (a kizárólag adólevonásra nem jogosító
   tevékenységet folytató, az alanyi adómentességet választó, a kizárólag mezőgazdasági
   tevékenységet folytató, különleges jogállású közösségi adószámmal nem rendelkező áfa-alany, az
   EK más tagállamában illetőséggel bíró adóalanynak szolgáltatást
   nyújt, illetőleg tőle szolgáltatást vesz igénybe).

- Az Art. 22. § (5) bekezdés első mondata alapján (az általánosforgalmiadó-alanynak nem minősülő
  adófizetésre kötelezett jogi személy, a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató
  adóalany, az alanyi adómentességet választó adóalany, a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet
  folytató, különleges jogállású adóalany az EK más tagállamában beszerzett termék adó nélkül
  számított összesített ellenértéke a 10000 eurót meghaladja).

1 Áfamentesség. Ha áfafizetési kötelezettsége és adólevonási jogosultsága nincs (áfakód = 1), e rovatban kell jelölni
   adómentességi jogcímét.

2 Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (13) bekezdése
   alapján az áfafizetési kötelezettségét értékhatár-túllépés miatt (okkód = 2) majd az Európai Közösség  más
   tagállamában kell teljesítenie, azt az állami adó- és vámhatósághoz közvetlenül kell bejelentenie.

3 Kérjük, hogy az adatlap kódkockájába szíveskedjék beírni azt a kódértéket, amely a közösségi adószám kérésének
   okául szolgáló törvényszakasz mellett szerepel. A közösségi adószám törlését az állami adó- és vámhatóságnál kell
   kezdeményezni.

(6)

(5)

(8)

(7)

(2)

(9)

(5)

(4)
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Írország
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Litvánia

Luxemburg
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Olaszország

Portugália

Románia

Spanyolország

Svédország

Szlovákia
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2

3

f) Pénzforgalmi elszámolás választásával kapcsolatos nyilatkozat
- Az ÁFA törvény XIII/ A fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást választom.
Ezúton kijelentem, hogy a pénzforgalmi elszámolás választásának feltételei esetemben fennállnak.

- Bejelentem, hogy az ÁFA törvény XIII/A fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást megszüntetem.

02 Pécsi Törvényszék
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Törvényszék:

Nyilatkozat a fő- és ténylegesen végzett (egyéb) tevékenységi köreiről (TEÁOR '08 besorolás szerint)

1  A TEÁOR '08 megtalálható a KSH honlapján a http://www.ksh.hu/teaor_menu oldalon.

PK-101
N1c -  Nyilatkozat az állami adó- és vámhatóság számára,

        az egyesület adószámának megállapításához

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti  kérelem

A szervezet főtevékenységi köre:1

A szervezet ténylegesen végzett egyéb tevékenységi körei:
1

Szervezet gazdálkodási formája GFO kódja:
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M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység9 4 9 9

8 5 6 0 Oktatást kiegészítő tevékenység

8 4 1 2 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

8 5 5 2 Kulturális képzés

8 5 5 1 Sport, szabadidős képzés

5 8 1 4 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

    

    

    

    

    

    

5 2 9 Egyéb egyesület
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Törvényszék:

A jogi személy szervezeti egység neve

PK-101
N2a - Nyilatkozat az állami adó- és vámhatóság számára, az egyesület 

jogi személy szervezeti egysége adószámának megállapításához

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti  kérelem

- Az áfa-fizetési kötelezettséget az általános szabályok alapján állapítjuk meg.

- Viszonteladóként ezen tevékenységünkre az áfa tv. XVI/2. alfejezetének rendelkezéseit
   alkalmazzuk.

- Viszonteladóként ezen tevékenységünk egészére nem alkalmazzuk az áfa tv. XVI/2.
   alfejezetének rendelkezéseit.

- Az adó összegének megállapítása érdekében a globális nyilvántartáson alapuló módszert
   alkalmazzuk.

- Műalkotásnak, gyűjteménydarabnak, vagy régiségnek a viszonteladó általi közvetlen
   importja esetében, illetve műalkotás annak alkotójától, vagy az alkotó jogutódjától
   történő közvetlen beszerzése esetében a termék értékesítésének adóalapját az áfa tv.
   217. §-a alapján állapítjuk meg.

- Az áfa fizetési kötelezettséget a nyilvános árverés szervezőjére vonatkozó különös
   szabályok szerint állapítjuk meg.

- Az áfa fizetési kötelezettséget az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó egyedi
   nyilvántartáson alapuló módszer alapján állapítjuk meg.

- Utazásszervezési tevékenységünkre az adó megállapítása érdekében az önálló
   pozíciószámonkénti nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazzuk.

- Befektetési arany más adóalany részére történő értékesítését adókötelessé tesszük

- Befektetési aranyat értékesítő fél nevében és javára folytatott közvetítői
   tevékenységünket adókötelessé tesszük.

- Az áfa fizetési kötelezettséget a mezőgazdasági kompenzációs rendszer helyett az
   általános áfa-fizetési szabályok szerint állapítjuk meg.

- A lakóingatlannak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása
   tevékenységünkre adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé
   tételt választjuk.

- A lakóingatlannak minősülő és lakóingatlannak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész)
   bérbeadása, haszonbérbe adása tevékenységünkre adómentesség helyett az általános
   szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk.

- A lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez
   tartozó földrészlet értékesítése, illetve az egyes beépítetlen ingatlan (ingatlanrész)
   értékesítése tevékenységükre az adómentesség helyett az általános szabályok szerinti
   adókötelessé tételt választjuk

1 Áfa megállapításának módja. Ha áfafizetési kötelezettsége van, e rovatban jelöli a választását.
 Ez esetben legalább egy választásnak lennie kell! A szöveg utáni számot, vagy betűjelet kérjük a kódkockába beírni.

a) Az általános forgalmi adónak nem alanya az általános forgalmi adóról szóló
    2007. évi CXXVII. törvény 5.§-a  szerint ( jelölje X-el)

 b) Az általános forgalmiadó-fizetési kötelezettség megállapításának módja1

(1)

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

(L)

(U)

(M)

(R)

(N)

(S)

(T)

(V)

- A lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített
   ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, illetve az egyes
   beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése tevékenységünkre az adómentesség
   helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk.

(P)

02 Pécsi Törvényszék
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Törvényszék:

A jogi személy szervezeti egység neve

PK-101
N2b - Nyilatkozat az állami adó- és vámhatóság számára, az egyesület 

jogi személy szervezeti egysége adószámának megállapításához

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti  kérelem

c) Az általános forgalmi adó alóli mentesség:

- Kizárólag közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet   folytatunk.

- Alanyi adómentességet választunk.

- Az áfa-törvény XIV. fejezete alapján mezőgazdasági tevékenységnek minősülő tevékenységet
    folytatunk és a kompenzációs felár megtéríttetésére tartunk igényt.

- Mezőgazdasági kompenzációs rendszer mellett alanyi adómentességet választunk. 

- Lemondunk a mezőgazdasági kompenzációs rendszer alkalmazásáról, és alanyi
   adómentességet választunk.

d) Az általános forgalmiadó-fizetési kötelezettséget választásunk alapján (1), értékhatár túllépése miatt (2)
    az alábbi tagállam(ok)ban teljesítjük( jelölje 1-es vagy 2-es kódddal):

e) Közösségi adószám megállapítását kérjük. A kérelem oka:
- Az Art. (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény) 22. § (4) bekezdés alapján
   (kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni az EK más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal).

- Az Art. 22. § (7) bekezdés alapján (speciális adózói kör jövedéki termék beszerzése miatt).

- Az Art. 22. § (10) bekezdés alapján (alanyi mentességet választó adóalany új közlekedési eszköz
   értékesítése miatt).

-Az Art. 22. § (11) bekezdés alapján (kizárólag adólevonásra nem jogosító értékesítést végző
   adóalany közösségi termékértékesítése).

- Az Art. 22. § (6) bekezdés alapján (ha az EK más tagállamából beszerzett termék ellenértéke a
 törvényben jelzett értékhatárt vélhetőleg nem fogja meghaladni, de belföldi áfa-fizetési
 kötelezettséget választ).

- Az Art. 22. § (5) bekezdés harmadik mondata alapján (a kizárólag adólevonásra nem jogosító
   tevékenységet folytató, az alanyi adómentességet választó, a kizárólag mezőgazdasági
   tevékenységet folytató, különleges jogállású közösségi adószámmal nem rendelkező áfa-alany, az
   EK más tagállamában illetőséggel bíró adóalanynak szolgáltatást
   nyújt, illetőleg tőle szolgáltatást vesz igénybe).

- Az Art. 22. § (5) bekezdés első mondata alapján (az általánosforgalmiadó-alanynak nem minősülő
  adófizetésre kötelezett jogi személy, a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató
  adóalany, az alanyi adómentességet választó adóalany, a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet
  folytató, különleges jogállású adóalany az EK más tagállamában beszerzett termék adó nélkül
  számított összesített ellenértéke a 10000 eurót meghaladja).

1 Áfamentesség. Ha áfafizetési kötelezettsége és adólevonási jogosultsága nincs (áfakód = 1), e rovatban kell jelölni
   adómentességi jogcímét.
2 Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (13) bekezdése
   alapján az áfafizetési kötelezettségét értékhatár-túllépés miatt (okkód = 2) majd az Európai Közösség  más
   tagállamában kell teljesítenie, azt az állami adó- és vámhatósághoz közvetlenül kell bejelentenie.

3 Kérjük, hogy az adatlap kódkockájába szíveskedjék beírni azt a kódértéket, amely a közösségi adószám kérésének
   okául szolgáló törvényszakasz mellett szerepel. A közösségi adószám törlését az állami adó- és vámhatóságnál kell
   kezdeményezni.
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f) Pénzforgalmi elszámolás választásával kapcsolatos nyilatkozat
- Az ÁFA törvény XIII/ A fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást választom.
Ezúton kijelentem, hogy a pénzforgalmi elszámolás választásának feltételei esetemben fennállnak.

- Bejelentem, hogy az ÁFA törvény XIII/A fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást megszüntetem.
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Törvényszék:

A jogi személy szervezeti egység neve

Nyilatkozat a fő- és ténylegesen végzett (egyéb) tevékenységi köreiről (TEÁOR '08 besorolás szerint)

1  A TEÁOR '08 megtalálható a KSH honlapján a http://www.ksh.hu/teaor_menu oldalon.

PK-101
N2c - Nyilatkozat az állami adó- és vámhatóság számára, az egyesület 

jogi személy szervezeti egysége adószámának megállapításához

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti  kérelem

A szervezet főtevékenységi köre:1

A szervezet ténylegesen végzett egyéb tevékenységi körei:
1

Szervezet gazdálkodási formája GFO kódja:
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9 4 9 9 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

8 4 1 2 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

8 5 6 0 Oktatást kiegészítő tevékenység

8 5 5 2 Kulturális képzés

8 5 5 1 Sport, szabadidős képzés

5 8 1 4 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

    

    

    

    

    

    

5 2 9 Egyéb egyesület
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Egyesületi alapszabály

EASZ-01 - Egyesület adatai
PK-101

1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében
1.1. az egyesület neve

1.2. az egyesület székhelye

Irányítószám

Község, város

Közterület neve

Közterület típusa

Házszám Lépcsőház Emelet Ajtó Hrsz.

1.3. az egyesület célja: EASZ-01-1lap

1.4. az egyesület tevékenysége: EASZ-01-2 lap

1.6. az első ügyvezető vagy az elnökség első tagjainak neve

Egészségünkért & Környezetünkért

7 6 3 2

Pécs

Siklósi 

út

100 4 14
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Egyesületi alapszabály

EASZ-01-1 - Egyesület adatai
PK-101

1.3. egyesület célja

1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében
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Egyesületi alapszabály

EASZ-01-2 - Egyesület adatai
PK-101

1.4. az egyesület tevékenysége

1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében
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Egyesületi alapszabály

EASZ-02 - Egyesület adatai
PK-101

2. Szükség szerint kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében:
1.1. az egyesület rövidített neve

2.2. az egyesület idegen nyelvű elnevezése

3. A létesítő okirat kötelező rendelkezései az egyesület tagjai vonatkozásában:
3.1. az egyesület tagjává olyan személy (természetes személy, jogi személy, 
       jogi személyiséggel  nem rendelkező szervezet) válhat, aki/amely

3.1.1. nyilatkozik a belépési szándékról

3.1.2. elfogadja az egyesület célját (céljait)

3.1.3. a létesítő okirat alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja

3.1.4. a belépési kérelem elfogadásáról az elnökség határoz

5. Az alapszabály kötelező rendelkezései a tagsági viszony megszűnése körében:

5.1. a tagság megszűnik, ha a tag az egyesületből kilép

5.1.1. a kilépésről írásban kell nyilatkozni

5.1.2. a kilépésről szóló nyilatkozatot az elnöknek kell megküldeni

5.1.3. a tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat egyesület általi átvételének napján szűnik meg

5.3. a tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül törölni kell

5.3.1. halála esetén

5.3.2. jogutód nélküli megszűnése esetén

5.4. a tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor kell törölni, 
       ha az elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a  tagot a tagdíjhátralék
       megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el

5.4.2. ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot az egyesület tagjai közül törlik, tagsága az
       egyesületben megszűnik

5.4.1. az elnökség törlést elrendelő határozatát az elnökségnek közölnie kell a taggal

EKE
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Egyesületi alapszabály

EASZ-03 - Egyesület adatai
PK-101

6. Az alapszabály rendelkezései a tag jogai tekintetében:
6.1.kötelező rendelkezései a tag jogai tekintetében

8. Az alapszabály kötelező rendelkezései a tagok kötelezettségei tekintetében:

6.1.4. a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet

8.1. az egyesület tagja köteles tagdíjat fizetni

8.2. az egyesület tagja köteles betartani az alapszabály rendelkezéseit

8.3. az egyesület tagja köteles betartani a közgyűlés határozatait

6.1.3. - ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz - az egyesület bármely tisztségére
 választható

6.1.5. a közgyűlésen felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat és észrevételeket tehet

6.1.6. jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait

6.1.1.a közgyűlésen részt vehet

6.1.2. a közgyűlésen szavazhat

8.4. az egyesület tagja köteles betartani az elnökség határozatait

8.5. az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
       tevékenységét

9. Az alapszabálynak az egyesület szervezetével kapcsolatos kötelező rendelkezései:

9.1. az egyesület legfőbb szerve tekintetében

9.1.1. az egyesület legfőbb szervének megnevezése közgyűlés

9.1.1.1. a közgyűlés az egyesület tagjaiból áll

9.1.2. kötelező rendelkezés a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tekintetében

9.1.2.1. döntés az alapszabály elfogadásáról

9.1.2.2. döntés az alapszabály módosításáról

9.1.2.3. döntés az egyesület megszűnéséről, más egyesülettel való egyesüléséről és a  szétválásról

9.1.2.5. döntés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
             működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló és
             közhasznúsági melléklet elfogadásáról

9.1.2.6. döntés a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról

9.1.2.7. döntés az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezetésnek az egyesület vagyoni helyzetéről
              szóló jelentésének - elfogadásáról

9.1.2.8. az egyesület éves költségvetésének elfogadása

9.1.2.9. a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő
             az egyesülettel munkaviszonyban áll

9.1.2.11. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és más egyesületi
               szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés

9.1.2.12. a végelszámoló kijelölése

9.1.2.4. döntés az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról

9.1.2.10. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
             vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt
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9.1.3. a közgyűlés összehívása

9.1.3.1. évente legalább egyszer össze kell hívni

10. Az alapszabály kötelező rendelkezései a közgyűlés határozatképessége, döntési
      rendje tekintetében:

10.1. rendelkezés arról, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele részt vesz

9.1.3.2. az elnökség hívja össze

9.1.3.3. a meghívót a közgyűlés kezdő napját 30 nappal megelőzően kell a tagoknak
             megküldeni

9.1.3.4. biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az egyesület tagjai a 
             közgyűlés napirendi pontjára javaslatot tehessenek

9.1.3.6. igazolható módon a helyszín megjelölésével kell összehívni

9.1.3.7. a napirend közlésével kell összehívni

9.1.3.8. a közgyűlést össze kell hívni:

9.1.3.8.1. az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi

9.1.3.8.2. az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
                teljesíteni
9.1.3.8.3. az egyesület céljainak elérése veszélybe került

9.1.3.8.4. az egyesület tagjainak legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével kéri

9.1.3.9. a közgyűlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg, amely a közgyűlés meghívójában szerepel

9.1.3. a közgyűlés összehívása

10.2. döntéseit a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza

10.3. a 10.2. ponttól eltérően titkosan, írásbeli szavazással dönt

10.3.1. az elnökség tagjainak megválasztásáról

10.4. az elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot
         megnevezik, a két kérdésről egyszerre kell határozni

10.5. a taggyűlés levezető elnököt, szavazatszámláló bizottságot, jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet 
         hitelesítő két tagot megválasztja
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11. Az alapszabály nem kötelező rendelkezései a közgyűlés határozatképessége, 
döntési rendje tekintetében: 

11.1. az alapítók döntése szerint az 10.2. ponttól eltérően meghatározható  szavazati arány
11.1.1. az alapszabály módosításához

11.1.1.1. az összes tag több mint fele 

11.1.3. az egyesület megszűnésének elhatározásához

11.1.3.1. az összes tag több mint fele

11.1.3.4. az összes tag háromnegyedes szótöbbsége

11.1.4. az elnökség valamely tagjának visszahívásáról a tagok legalább 10%-ának indítványára
            határozhat, ha az elnökség tagja az egyesület céljaival ellentétes tevékenységet
            folytat; az elnökség valamely tagjának visszahívásához  

11.1.4.1. az összes tag több mint fele

11.1.5. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
            működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló és
            közhasznúsági melléklet elfogadásához az összes tag több mint fele

11.1.6. az ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadásához az összes 
            tag több mint fele

11.2. rendelkezés arról, hogy a tagok 20%-ának indítványára írásban, titkosan szavaz  
11.6.az alapszabály kötelezően választható rendelkezése a határozatok közlése tekintetében:

11.6.1. az egyesület székhelyén, a tagok által hozzáférhető helyen történő
            kifüggesztéssel 
11.6.2. az egyesület honlapján történő közzététellel 

11.6.3. a tag által erre célra megadott e-mail címre történő megküldéssel

12. Az alapszabály kötelező rendelkezései a megismételt közgyűlés tekintetében:
12.1. akkor lehet tartani, ha a közgyűlés nem határozatképes

12.2. kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg

12.3. a résztvevők számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit
         és a megismételt közgyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza

12.4. az eredeti közgyűlési meghívóban az eredeti közgyűlés napjára lehet összehívni

12.5. egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról és megszűnéséről csak akkor
         határozhat, ha azon a tagok több mint a fele részt vesz

11.1.1.2. az alapszabály módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbsége
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13. Az alapszabály kötelező rendelkezései az egyesület ügyintéző és képviseleti 
     szervezete tekintetében:

13.1. az ügyvezetés megnevezése elnökség
13.2. az elnökség tagjai az alapítók döntése szerinti időszakra választhatóak

13.3. elnökségi taggá az választható, aki a törvényben előírt feltételek teljesíti, és nem 
         esik kizáró ok alá

13.4. tagjai
13.4.1. a közgyűlés által választott elnök

13.5. az elnökségi tagság megszűnése

14. Az alapszabály kötelező rendelkezései az elnökség feladatai, döntési rendje
      tekintetében:

13.4.2. a közgyűlés által választott alelnök

13.4.3. a közgyűlés által választott 1 elnökségi tag

13.5.1. a tisztségről való lemondással

13.5.1.1. a kilépést az elnökség ülésén kell bejelenteni jegyzőkönyvben rögzíteni kell vagy

13.5.1.2. a kilépést írásban, igazolható módon kell közölni az elnökkel

13.5.2. visszahívással

13.5.3. a határozott idő lejártával

13.5.4. ha az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága - annak
            lejártát megelőzően - megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az 
            eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól

13.5.5. törvényben meghatározott ok bekövetkezte

13.6. az elnökség tagjainak díjazása tekintetében

14.1. az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik
         a közgyűlés vagy az elnök hatáskörébe

14.2. az elnökség határozatképes, ha azon a tagok több mint fele részt vesz

14.3. az elnökség határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza

14.5. az elnökség döntéseiről határozatot hoz

14.6. az elnökség tevékenységéről éves beszámoló készít

15. Az alapszabály kötelező rendelkezései az elnök tekintetében:
15.1. az elnökséget bármikor, de legalább félévente egyszer – írásban, igazolható módon össze kell hívnia, 

15.2. össze kell hívnia az elnökséget, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely az elnökség
         hatáskörébe tartozik

15.3. az elnök feladatai különösen
15.3.1. képviseli az egyesületet

15.3.5. kezeli az egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol

15.3.7. kezeli az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait

15.3.8. vezeti az egyesület tagnyilvántartását

15.4.9. vezeti a határozatok tárát vagy őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet

15.4. az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti

5 év

13.6.3. ingyenes
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16. Az alapszabály kötelező rendelkezései a határozathozatal rendje tekintetében:
16.1. az egyesület valamennyi szerve üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni

19. Az alapszabály egyéb kötelező rendelkezése:

17.1. az egyesületet az elnök önállóan képviseli

19.1. az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
         2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
         szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései
         irányadók, annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat

20. A létesítő okirat egyéb - az alapítók döntése szerint - választható rendelkezése:
20.1. az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
 független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt

16.2. a jegyzőkönyvet elnökségi ülés esetén az elnökség tagjai, taggyűlés esetén a levezető elnök
         és az egyesület két erre kijelölt tagja írja alá

16.3. az elnökség és a közgyűlés döntéseit határozatba foglalja

16.4. a határozatokat a határozatok tárában kell nyilván tartani vagy az azokat tartalmazó jegyzőkönyveket
 kell őrizni

17. Az alapszabály kötelező rendelkezései az egyesület képviselete tekintetében:

18. Az alapszabály kötelező rendelkezései az egyesület vagyona, gazdálkodása körében:
18.1. az egyesület tagdíjának mértékét az elnökség javaslatára a közgyűlés határozza meg

18.2. az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

18.3. az egyesület egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
         és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámolóját az 
         elnök készíti el, s azt a közgyűlés fogadja el

18.4. az egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel
         gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet

19.2. ha az elnök megbízatása bármely okból megszűnik, az elnökséget bármely elnökségi tag
         összehívhatja

19.3. az elnöknek az intézkedéseit a közgyűlés vagy az elnökség döntésének megfelelően
         kell megtennie, döntés hiányában pedig az egyesület érdekeivel összhangban

19.4. a jegyzőkönyvnek - ha a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba - 
         tartalmaznia kell az üléseken elfogadott határozatok pontos szövegét

21. Egyéb kötelező adattartalmak:
21.1. az alapszabály elfogadásának

21.1.1. helye

21.1.2. ideje

21.2.1. neve

14.2.2. címe

21.2. az alapszabály aláírójának

21.4. az alapszabály aláírásának ideje

21.3. az alapszabály aláírásának helye

7632 Pécs Siklósi út 100
2 0 1 5 0 9 1 7

Kovács Bertalanné
7 6 3 2 Pécs Siklósi út 100 4/14

7632 Pécs Siklósi út 100 

2 0 1 5 0 9 1 7
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21.1. az alapszabály  elfogadásának

21.1.1. helye

21. Egyéb kötelező adattartalmak

21.1.2. ideje

21.2. az alapszabály  aláírójának
21.2.1. neve

21.2.2. címe

21.3. az alapszabály aláírásának helye
21.4. az alapszabály aláírásának ideje

21. Egyéb kötelező adattartalmak

21.1. az alapszabály  elfogadásának

21.1.1. helye

21.1.2. ideje

21.2. az alapszabály  aláírójának
21.2.1. neve

21.2.2. címe

21.3. az alapszabály aláírásának helye
21.4. az alapszabály aláírásának ideje

21. Egyéb kötelező adattartalmak

21.1. az alapszabály  elfogadásának

21.1.1. helye

21.1.2. ideje

21.2. az alapszabály  aláírójának
21.2.1. neve

21.2.2. címe

21.3. az alapszabály aláírásának helye
21.4. az alapszabály aláírásának ideje

7632 Pécs Siklósi út 100
2 0 1 5 0 9 1 7

Kovács Bertalanné
7 6 3 2  Pécs Siklósi út 100 

7632 Pécs Siklósi út 100
2 0 1 5 0 9 1 7
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1.A taggyűlés helye:
2. A taggyűlés időpontja (év/hónap/nap):
3.A taggyűlés típusa 

4..Jelenlévők (név, lakóhely / székhely, továbbá nem természetes személy esetén az 
eljáró képviselő neve, képviseleti minősége és a jelenlévő személy aláírása):

Név

Lakóhely

Képviselő minősége

Aláírás

Név

Lakóhely

Képviselő minősége

Aláírás

Név

Lakóhely

Képviselő minősége

Aláírás

Név

Lakóhely

Képviselő minősége

Aláírás

Név

Lakóhely

Képviselő minősége

Aláírás

7632 Pécs Siklósi út 100

2 0 1 5 0 9 1 7

a. alakuló taggyűlés   

Kovács Bertalanné

7632 Pécs Siklósi út 100 4/14

Elnök

Orsós Tünde

7673 Kővágószőlős Mókus utca 3.

Elnökségi tag

Csonka Szilvia Barbara

7354 Váralja Sziget út 12.

Elnökségi tag

Kovács Bertalan

7632 Pécs Siklósi út 100 4/14

Egyesületi tag

Kovács Bertalan

7632 Pécs Siklósi út 100 4/14

Egyesületi tag
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Név

Lakóhely

Képviselő minősége

Aláírás

Név

Lakóhely

Képviselő minősége

Aláírás

Név

Lakóhely

Képviselő minősége

Aláírás

Név

Lakóhely

Képviselő minősége

Aláírás

Név

Lakóhely

Képviselő minősége

Aláírás

Név

Lakóhely

Képviselő minősége

Aláírás

Gálné Kovács Brigitta

1195 Budapest Batthyány u. 6. 3/8

Egyesületi tag

Csabrák István

7632 Pécs Siklósi út 100 1/4

Egyesületi tag

Csabrák István

7632 Pécs Siklósi út 100 1/4

Egyesületi tag

Csabrák Mercédesz

7632 Pécs Siklósi út 100 1/4

Egyesületi tag

Kozák Edit

7632 Pécs Siklósi út 100 1/4

Egyesületi tag
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Kelt: 

Tanú:

neve:

lakóhelye:   

személyi igazolvány száma: 

Tanú:

neve:

lakóhelye:   

személyi igazolvány száma: 

Név

Lakóhely

Képviselő minősége

Aláírás

Név

Lakóhely

Képviselő minősége

Aláírás

Név

Lakóhely

Képviselő minősége

Aláírás

Név

Lakóhely

Képviselő minősége

Aláírás

Város Város

Közterület, házszám Közterület, házszám

Pécs 2 0 1 5 0 9 1 7

Kozák EditCsabrák István
7 6 3 2 7 6 3 2

PécsPécs

Siklósi út 100Siklósi út 100 

HR 425182202571 PA
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Jegyzőkönyv
PK-101

1.A szerv neve

2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap):

3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: (Taggyűlés esetén ezt a pontot nem kell 
kitölteni, helyette a készült jelenléti ívet kell csatolni!)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

d. egyéb

2 0 1 5 0 9 1 7
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4.Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és (kizárólag taggyűlés esetében)
    két jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak.

Levezető elnök neve:

Jegyzőkönyvvezető neve:
Jegyzőkönyv hitelesítők neve (taggyűlés esetén):

Szavazatszámláló bizottság (amennyiben az ülés azt választott) tagjainak neve:

5. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel 
megállapítja, hogy az ülés/taggyűlés (a válasz aláhúzandó)

6. Napirend
Napirendi pontok:

Kovács Bertalanné

Orsós Tünde

Csabrák István

Kovács Bertalan

a. határozatképes

1

2

3

4

5

6

7
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6. Napirend
Napirendi pontok:

8

9
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7. Határozathozatal az egyes napirendi pontra nézve külön-külön

7.Határozathozatal az egyes napirendi pontokra nézve külön-külön. [az egyes napirendi 
pontok ismertetésénél elhangzottak lényege, a határozat egyedi megjelölése (pl.12/2014. 
(III.15.) számú  határozat), a határozathozatal módja (nyilvános vagy titkos), a szavazás 
eredménye (támogató és ellenszavazatok száma, a szavazás pontos eredményének
megállapítása), a határozat pontos szövege]

7.1. napirendi pont:

7.2. elhangzottak lényege

7.3. Határozat száma (pl.: 12/2014 (III.8.) sz. határozat

7.4. Határozathozatal módja

7.5. Szavazás eredménye

Leadott szavazatok száma:

Tartozkodó szavazat

Igen szavazatok száma

7.6. Határozat szövege

Ellenszavazat

A szavazás eredménye

A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták.

2015/09/1

nyilvános

10

0

0

10

elfogadva
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Kelt: 

Aláírások:

levezető elnök jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv hitelesítő tag (taggyűlés esetén)    jegyzőkönyv hitelesítő tag (taggyűlés esetén)    

Tanú: Tanú:

neve: neve:

lakóhelye:   lakóhelye:   

Város Város

Közterület, házszám Közterület, házszám

személyi igazolvány száma: személyi igazolvány száma: 

Egyesületi alapszabály

Jegyzőkönyv
PK-101

Pécs 2 0 1 5 0 9 1 7

Kovács BertalanCsabrák István
7 6 3 27 6 3 2

PécsPécs

Siklósi út 100Siklósi út 100

765446 PA202571 PA
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Egyesületi alapszabály

Egyesületi Tisztségelfogadó nyilatkozat
PK-101

1.A tisztséget elfogadó személy adatai

Neve:

2. Alulírott kijelentem, hogy a

nevű szervezetben betöltendő tisztséget elfogadom 
és akként nyilatkozom, hogy a törvényben, illetve a létesítő okiratban előírt feltételeknek megfelelek. 

lakóhelye:

anyja neve:

Kelt: 

aláírás

Tanú: Tanú:

neve: neve:

lakóhelye:   lakóhelye:   

Város Város

Közterület, házszám Közterület, házszám

személyi igazolvány száma: személyi igazolvány száma: 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában megfogalmazott
követelményeknek megfelelek, az ott  meghatározott  kizáró és összeférhetetlenségi
körülmények velem szemben nem állnak fenn.

Kijelentem, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61.§ (2)
bekezdés i) pontja alapján nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt.

Kovács Bertalanné
7 6 3 2 Pécs Siklósi út 100 

Takács Ilona

Egészségünkért & Környezetünkért Egyesület

Elnöki

2 0 1 5 0 9 1 7Pécs

Csabrák IstvánKozák Edit
7 6 3 27 6 3 2

PécsPécs

Siklósi út 100Siklósi út 100

202571 PAHR 425182
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Egyesületi alapszabály

Egyesületi Tisztségelfogadó nyilatkozat
PK-101

1.A tisztséget elfogadó személy adatai

Neve:

2. Alulírott kijelentem, hogy a

nevű szervezetben betöltendő tisztséget elfogadom 
és akként nyilatkozom, hogy a törvényben, illetve a létesítő okiratban előírt feltételeknek megfelelek. 

lakóhelye:

anyja neve:

Kelt: 

aláírás

Tanú: Tanú:

neve: neve:

lakóhelye:   lakóhelye:   

Város Város

Közterület, házszám Közterület, házszám

személyi igazolvány száma: személyi igazolvány száma: 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában megfogalmazott
követelményeknek megfelelek, az ott  meghatározott  kizáró és összeférhetetlenségi
körülmények velem szemben nem állnak fenn.

Kijelentem, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61.§ (2)
bekezdés i) pontja alapján nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt.

Orsós Tünde
7 6 7 3 Kővágószőlős Mókus utca 3.

Fábos Lívia

Egészségünkért & Környezetünkért Egyesület

Elnökségi tag

2 0 1 5 0 9 1 7Pécs

Csabrák IstvánKozák Edit
7 6 3 27 6 3 2

PécsPécs

Siklósi út 100Siklósi út 100

202571 PAHR 425182
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Egyesületi alapszabály

Egyesületi Tisztségelfogadó nyilatkozat
PK-101

1.A tisztséget elfogadó személy adatai

Neve:

2. Alulírott kijelentem, hogy a

nevű szervezetben betöltendő tisztséget elfogadom 
és akként nyilatkozom, hogy a törvényben, illetve a létesítő okiratban előírt feltételeknek megfelelek. 

lakóhelye:

anyja neve:

Kelt: 

aláírás

Tanú: Tanú:

neve: neve:

lakóhelye:   lakóhelye:   

Város Város

Közterület, házszám Közterület, házszám

személyi igazolvány száma: személyi igazolvány száma: 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában megfogalmazott
követelményeknek megfelelek, az ott  meghatározott  kizáró és összeférhetetlenségi
körülmények velem szemben nem állnak fenn.

Kijelentem, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61.§ (2)
bekezdés i) pontja alapján nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt.

Csonka Szilvia Barbara
7 3 5 4 Váralja Sziget út 12

Sziebert Szilvia

Egészségünkért & Környezetünkért Egyesület

Elnökségi tag

2 0 1 5 0 9 1 7Pécs

Csabrák IstvánKozák Edit
7 6 3 27 6 3 2

PécsPécs

Siklósi út 100Siklósi út 100

202571 PAHR 425182
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Egyesületi alapszabály

Székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat
PK-101

1.A székhelyhasználatot engedélyező személy
Neve:

2.Az ingatlan adatai

lakóhelye:

anyja születési neve / nyilvántartási száma / cégjegyzékszáma:

cím:

helyrajzi szám:

a székhelyhasználatot engedélyező személy tulajdoni hányada:

3.A székhelyhasználatot engedélyező személy ingatlan feletti rendelkezési jogát megalapozó jogcím

4.A székhelyhasználat jogcímének megnevezése

5.Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a 

nevű szervezet az ingatlanban székhelyet létesítsen, azt központi, ügyviteli helyeként használja, az ingatlant 

székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje és az ingatlanban a határozatokat hirdetményként kifüggessze.

6.Amennyiben a székhelyhasználat engedélyezéséhez a polgári jog szabályai alapján hozzájárulás szükséges
 adja meg az alábbi adatokat, egyebekben a 6.pontot ne töltse ki:

a hozzájárulás jogcíme:
a hozzájáruló személy neve:

lakóhelye / székhelye:

anyja neve / nyilvántartási száma / cégjegyzékszáma:

Kelt: 

Tanú:

aláírás

Tanú:

neve: neve:

lakóhelye:   lakóhelye:   

Város Város

Közterület, házszám Közterület, házszám

személyi igazolvány száma: személyi igazolvány száma: 

Kovács Bertalan és Kovács Bertalanné 
7 6 3 2 Siklósi út 100 4/14

Ludvig Katalin/ Takács ILona

Kovács Bertalan/ Kovács Bertalanné

Pécs Siklósi út 100 4/14

23891/15. 39.ép.14.sz.lakás
1/2

a. tulajdonos

b. szívességi használat

Egészségünkért & Környezetünkért Egyesület

Pécs 2 0 1 5 0 9 1 7

Csabrák IstvánKozák Edit 
7 6 3 27 6 3 2

PécsPécs

Siklósi út 100Siklósi út 100

202571 PAHR 425182

Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.9 Nyomtatva: 2015.09.17 15.18.15


